Konsultacje dla uczniów i rodziców w czasie pracy zdalnej
Lp.

Nazwisko i imię

Konsultacje dla uczniów
Dzień tygodnia
Godzina

Konsultacje dla rodziców
Forma
(Teams/
telefon)

1.

Beczała Dorota

codziennie

Po
zakończeniu
lekcji online

Teams

2.

Bezwiński Adrian

codziennie

po
zakończeniu
każdej lekcji
on line

Teams

3.

Biel Jolanta

Po
Zakończeniu
lekcji on line

Dzień
tygodnia

Godzina

Forma
(Teams/telefon)

Indywidualnie wg
potrzeb, po umówieniu
się przez
mobiDziennik
Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się poprzez mobi
dziennik

Wg potrzeb

Teams/mobiDziennik

Wg potrzeb

Teams lub mobiDziennik

Teams

Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się przez mobi
dziennik

Wg potrzeb

Teams, telefon.
mobidziennik

Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się poprzez
mobiDziennik
piątek
Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się przez mobidziennik

Wg potrzeb

Teams lub mobiDziennik

09.50- 10.35
Wg
potrzeb

Teams
Teams lib mobidziennik

poniedziałek, czwartek
4.

Bies-Moniak Olga

czwartek – po wcześniejszym
umówieniu się oraz 10 minut po każdej
lekcji.

7.15-8.00

Teams

5.
6.

Binek Izabela
Boińska Agata

codziennie
codziennie

Teams
Teams

7.

Byrdziak Gabriela

czwartek

Po lekcjach
Po
zakończeniu
każdej lekcji
online
7.00-7.45

Teams

środa

14.45- 15.30

Teams

8.

Chrobak Dorota

czwartek - po wcześniejszym
umówieniu się oraz 15 minut po każdej
lekcji

13.45 - 14.30

Teams

Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się poprzez
mobiDziennik

Wg potrzeb

Teams lub mobiDziennik

9.
10.

11.

12.

Czaplińska
Magdalena
DamekKrzemieńska
Katarzyna
Dendys Anna
Duczymińska
Beata

13. Dwornik Grażyna
14.
15.

Gac-Salmeri
Bogusława
Głowacka
Adrianna

poniedziałek, wtorek, czwartek

10.45-11.30

Teams

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Teams/telefon

10 minut przed każdą lekcją online

Wg planu
lekcji

Teams

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Teams lub mobidziennik

czwartek - po wcześniejszym
umówieniu się oraz 10 min po każdej
lekcji
codziennie, oprócz piątku.

08:55 – 9:40

Teams

Wg potrezb

Teams lub mobidziennik

Po
zakończeniu
lekcji

Teams

Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się przez mobidziennik
Indywidualnie wg
potrzeb po umówieniu
się przez mobidziennik

Wg potrzeb

Teams lub dziennik

czwartek

7.15-8.00

Teams

Czwartek

13.30 - 14

czwartek

17.00

Teams

czwartek

18.00

po
zakończeniu
lekcji online

Teams

Wg zgłaszanych
potrzeb

Wg
zgłaszanych
potrzeb

Teams/ wiadomość na
mobidzienniku
Telefon
504 099 507
Teams/telefon

Po
zakończeniu
lekcji online ,

Teams

16.

Gorzelak Paweł

od
poniedziałku
do piątku
od poniedziałku do piątku

17.

Hałas Alicja

czwartek

14.30-15.10

Teams

18.

Jaszczurowski
Błażej

od poniedziałku
do piątku

po
zakończeniu
każdej lekcji

usługa
Microsoft
Teams
Teams

19.
Justyniak Leszek

po każdej lekcji online wg planu w danej klasie. Jeżeli
będzie taka potrzeba to również po umówieniu terminu na
pozostałych lekcjach (“materiały zdalne”)

Indywidualnie wg
Wg potrzeb
Teams/mobiDziennik
potrzeb, po umówieniu
się przez
mobiDziennik
Rodzice poinformowani przez dziennik o możliwości konsultacji,
umawiają się indywidualnie na konkretny dzień i godzinę oraz formę
kontaktu
czwartek
8.00 – 8.45
usługa Microsoft Teams

Rodzice poinformowani przez dziennik o możliwości konsultacji,
umawiają się indywidualnie na konkretny dzień i godzinę oraz formę
kontaktu

20.

Juszczyszyn Ewa

codziennie

Po lekcjach

Teams

Indywidualnie
wg potrzeb, po
umówieniu się
przez
mobiDziennik

Wg potrzeb

Teams/
Telefon/ mobidziennik

21.

Kańkowska
Patrycja

po każdej lekcji w danej klasie - według
potrzeb

Teams

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Teams/ Mobidziennik

środa

po
zakończeniu
lekcji online
8:00-8:45

Teams

Wg
zgłaszanych
potrzeb
Wg
zgłaszanych
potrzeb
Zodnie z
potrzebami.

22. Komorek Marzena

23.

Kóska Joanna

wtorek - piątek

10.00 – 11.30

Teams

24.

Kubizna Elżbieta

po każdej lekcji w danej klasie

Wg planu

Teams

25.

Lazar-Kopeć
Katarzyna

po każdej lekcji w danej klasie

Wg planu

Teams

26.

Leżański Marcin

Po każdej lekcji online wg planu w
danej klasie (w czasie przerwy). Jeżeli
będzie potrzeba dłuższych konsultacji,
to po wcześniejszym umówieniu.

Teams

27.

Liberadzka Ewa

piątki- po wcześniejszym umówieniu
się przez mobidziennik

Piątek po
zakończeniu
każdej lekcji.
Dłuższe
konsultacje Piątek 7:30 po
wcześniejszym
umówieniu.
14:35-15:30

TEAMS

Wg
zgłaszanych
potrzeb
Wg
zgłaszanych
potrzeb
Po umówieniu
spotkania na
mobidzienniku.
Wg potrzeb
Po umówieniu
spotkania na
mobi
Piątek/wg
Piątek 7:30 i
potrzeb po
według potrzeb
wcześniejszym
po każdej
umówieniu
zakończonej
lekcji on-line w
danej klasie.

Wtorki - po
wcześniejszym
umówieniu się
przez mobi
dziennik

14:45-15:30

Teams/telefon/Mobidziennik

Teams/telefon

Teams

Teams

Teams

TEAMS

codziennie

Po każdej
lekcji

TEAMS

29. Łożynski Mateusz

czwartek

13:40-14.25

Teams
/zgłoszenie
przez
mobidziennik

30. Myślińska Elżbieta

piątek/ wg potrzeb - po umówieniu się/
oraz 10min. po każdej lekcji online

14.35-15.20

31. Orawczak Klaudia

czwartek wg potrzeb – po zgłoszeniu się

7:00- 7:45

Teams

Wtorek

14:00 – 14:30

32. Orawczak Roman

poniedziałek wg potrzeb – po
umówieniu się
Po każdej lekcji online wg planu w
danej klasie.

7.15-8.00

Teams

Sroda

13.45-14.30

Po
zakończeniu
każdej lekcji
on-line

Teams

28.

Lubos Agnieszka

33.

Pawlus-Dusik
Beata

34.

PietrzykowskaNawrot Dorota

poniedziałki

Odpowiednio
po lekcji

teams

35.

Polaczek Ewa

piątek

14:45-15:30

Teams

36.

Prus Ilona

Po każdej lekcji online lub w czwartek
podczas zajęć wyrównawczych.

Po lekcji
online / 12.45
(czwartek)

Teams

Po każdej lekcji online – piątek.

11:30-11:50

Teams

37. Romańska Joanna

Wg potrzeb

indywidualnie
wg potrzeb, po
umówieniu się
przez
mobiDziennik

TEAMS/Mobidziennik/ telefon

W razie
Umówienie spotkania przez
potrzeb –
mobidziennik
spotkania na
konktetną
godzinę
południową
Teams/ indywidualnie – po umówieniu się poprzez dziennik
elektroniczny/
Teams/wiadomość na edzienniku
Teams/po umówieniu się
poprzez mobi dziennik
Teams lub Mobidziennik

Indywidualnie
Wg potrzeb
wg potrzeb po
umówieniu się
poprzez
Mobidziennik
W razie
Umówienie spotkania przez
potrzeb , na
mobidziennik
bieżąco.
Rodzice poinformowani przez dziennik o możliwości konsultacji,
umawiają się indywidualnie na konkretny dzień i godzinę oraz formę
kontaktu
Rodzice poinformowani przez dziennik o możliwości konsultacji,
umawiają się indywidualnie na konkretny dzień i godzinę oraz formę
kontaktu
Indywidualnie
wg potrzeb po
umówieniu się
przez
mobidziennik

Wg potrzeb

Teams lub mobidziennik

38.

Smółka Anna

Po każdej lekcji online.

Po lekcji
online

Teams

Poniedziałek
– na Teams po
umówieniu się
poprzez
dziennik
elektroniczny

Wg potrzeb

Teams lub mobidziennik

39.

Straub-Jurczyk
Katarzyna

piątek- wg planu w dzienniku, po
wcześniejszym umówieniu się

7.15-8.00

Teams

Teams/
indywidualnie
– po
umówieniu się
poprzez
dziennik
elektroniczny/

Wg potrzeb

Teams lub mobidziennik

40.

Sztuka-Janik
Joanna
Śpiewak Joanna

wtorek/ wg potrzeb - po umówieniu się/

7:00 – 7:45

Teams

7.15-8.00

Teams

po
zakończeniu
lekcji online
po
zakończeniu
każdej lekcji
on-line

Teams

Teams/ indywidualnie – po umówieniu się poprzez dziennik
elektroniczny/
Rodzice poinformowani przez dziennik o możliwości konsultacji,
umawiają się indywidualnie na konkretny dzień
i godzinę oraz formę kontaktu
Wg
Wg
Teams/telefon
zgłaszanych
zgłaszanych
potrzeb
potrzeb
Indywidualnie
Wg potrzeb
Teams lub mobidziennik
wg potrzeb po
umówieniu się
przez
mobidziennik
Indywidualnie
Wg potrzeb
Teams lub mobidziennik
wg potrzeb, po
umówieniu się
przez
mobiDziennik

41.

czwartek

42.

TrochimiakPrzewożnik Agata

od poniedziałku do piątku

43.

Węgrzyn-Bąbol
Renata

poniedziałek, wtorek, piątek

44.

Wnętrzak
Sławomira

codziennie

po
zakończeniu
każdej lekcji
on-line

Teams

45.

Woźniak Izabela

według potrzeb

Bezpośrednio
po zajęciach
zdalnych.
07.00-07.45

Teams

Środa, według
potrzeb

16.30. - 17.30

Teams

Teams

środa

18.00-18.45

Mobidziennik

46. Zoń-Maska Alicja

środa

Teams

